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R E T O M A D O R    D E    T A R E F A  
( RE C E X O L O G I A )  

 
I.  Conformática 

 
Definologia. O retomador de tarefa é a conscin, homem ou mulher, ex-minidissidente 

ideológico retornando à condição de ativista, militante, colaborador ou voluntário da vivência teá-
tica das verpons, na condição de integrante da equipe de sustentadores da Instituição Conscien-

ciocêntrica (IC), retomando, assim, o curso da consecução da autoproéxis. 
Tematologia. Tema central homeostático. 
Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “volta, retorno, regresso; ação re-

troativa”. O termo tomar é de origem incerta, provavelmente do idioma Saxão, tomian, “pegar”, 
ou do idioma Grego, tómos. Surgiu no Século XII. O vocábulo retomar apareceu no Século XIII. 
A palavra tarefa vem do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, 
derivado de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado pre-
ço”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Retomador ideológico. 2.  Voluntária reciclante; voluntário reciclan-
te. 

Neologia. As 3 expressões compostas retomador de tarefa, retomador de tarefa mínimo  

e retomador de tarefa máximo são neologismos técnicos da Recexologia. 
Antonimologia: 1.  Acolhedor de reciclante. 2.  Reconciliador grupal. 3.  Autorreveza-

mento. 
Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 
II.  Fatuística 

 
Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem existencial; os heredopensenes; os 

impactopensenes; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 
Fatologia: o porão consciencial na adultidade; os desvios ideológicos, filosóficos, reli-

giosos, místicos, políticos ou artísticos; o tresmalhamento na proéxis; as automimeses dispensá-
veis; o surto agudo de autassédio; os laboratórios da Conscienciologia; a câmara de reflexão; o re-
colhimento íntimo; o nível de autorrendimento evolutivo; a correção do surto de imaturidade;  
a extinção do estigma; a cura das feridas; a reconsideração de propósitos; a retomada ideológica; 
a autossuperação ideológica; a reconquista do trabalho voluntário; a reintegração no quadro fun-
cional; o resgate intrafísico; a retificação do desvio; a retomada das funções libertárias; a retoma-
da da meta do compléxis; o regresso auspicioso; a pusilanimidade anterior; a coragem posterior;  
a recuperação de cons; o papel do conscienciograma; a recuperação de tempo perdido; a corrida 
atrás do prejuízo; a melhoria óbvia do autodesempenho; a retomada ideológica a 2; a intercom-
preensão dentro da grupocarmalidade; a desalienação; o antiautismo; o antisolacionismo; o enga-
jamento libertário; o neointeresse quanto ao prioritário; a participação pessoal; a moréxis a me-
nor; a faixa etária da maturidade humana; a abertura das portas aos retomadores de serviço;  
o acolhimento fraterno; os braços abertos; o abertismo consciencial grupal; o desviacionismo;  
a reversão existencial; a reconciliação dos esforços; a reciclagem da retrorrotina à neoprogra-
mação; a eliminação do facciosismo; o ato de dar a volta por cima. 

 
Parafatologia: a inspiração permanente do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático;  

a inteligência evolutiva (IE); a projeção lúcida vexaminosa. 
 

III.  Detalhismo 
 
Sinergismologia: o sinergismo no grupo evolutivo avançado. 
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Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida humana. 
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade. 
Binomiologia: o binômio recéxis-recin; o binômio lucidez-autodiscernimento; o binô-

mio estilingue-vidraça; o binômio acolhimento-ressocialização. 
Crescendologia: o crescendo pessoal do grupúsculo à Comunidade Conscienciológica 

Cosmoética Internacional (CCCI). 
Trinomiologia: o trinômio ascensão-queda-reerguimento; o trinômio confiança-espe-

rança-tolerância. 
Antagonismologia: o antagonismo exclusão / inclusão; o antagonismo assediador de 

proéxis / amparador de função; o antagonismo amizade ociosa / família consciencial. 
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis). 
Filiologia: a evolução da neofobia à neofilia; a proexofilia; a recexofilia. 
Sindromologia: a sindrome da insegurança; a síndrome do ostracismo; a síndrome da 

dispersão consciencial. 
Holotecologia: a recexoteca; a regressoteca. 
Interdisciplinologia: a Recexologia; a Parapatologia; a Consciencioterapia; a Conscien-

ciometrologia; a Perfilologia; a Caracterologia; a Tipologia; a Invexologia; a Proexologia; a Ex-
perimentologia; a Autopesquisologia; a Desviologia. 

 
IV.  Perfilologia 

 
Elencologia: a vítima da melin. 
 
Masculinologia: o retomador de tarefa; o retomador ideológico; o ex-minidissidente 

ideológico; o reciclante; o ex-inversor reciclante; o neoativista ideológico; o retornador ao volun-
tariado da IC; o retomador das práticas da tenepes; o reconquistador do espaço funcional; o res-
taurador da proéxis; o neorreciclante. 

 
Femininologia: a retomadora de tarefa; a retomadora ideológica; a ex-minidissidente 

ideológica; a reciclante; a ex-inversora reciclante; a neoativista ideológica; a retornadora ao vo-
luntariado da IC; a retomadora das práticas da tenepes; a reconquistadora do espaço funcional;  
a restauradora da proéxis; a neorreciclante. 

 
Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo 

sapiens recyclans; o Homo sapiens complexus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens 

proexologus; o Homo sapiens vigilans. 

 
V.  Argumentologia 

 
Exemplologia: retomador de tarefa mínimo = a conscin, homem ou mulher, atarefada 

com curso universitário no Exterior; retomador de tarefa máximo = a conscin, homem ou mulher, 
ex-minidissidente da Conscienciologia. 

 
Distensão. O materpensene do retomador de tarefas é a distensão imposta pela recéxis. 
Aquisições. Sob a ótica da Recexologia, o retomador de tarefa, homem ou mulher, racio-

nalmente não deve esquecer ou menosprezar e sim observar e enfatizar o aprendizado adquirido 
durante o período de tempo da ausência do voluntariado conscienciológico, condição esta também 
relevante a ser exposta espontaneamente para os acolhedores do retomador, voluntários da Insti-

tuição Conscienciocêntrica. O aprendizado adquirido, seja bom ou ruim, serve de exemplo para 
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seguir ou se evitar, indicado para outras conscins lúcidas. Todos somos mútua e evolutivamente 
cobaias evolutivas. 

 
VI.  Acabativa 

 
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
trais, evidenciando relação estreita com o retomador de tarefa, indicados para a expansão das 
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 
2.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 
3.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 
4.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 
5.  Impasse  na  pesquisa:  Autopesquisologia;  Neutro. 
6.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 
7.  Refém  da  autocognição:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

 

NA  INTRAFISICALIDADE  NINGUÉM  É  PERFEITO.  PER-
SISTIR  NO  DESVIO  É  ERRO  PIOR  SE  COMPARADO  AO  

PRÓPRIO  DESVIO.  RETORNAR  AO  LEITO  DA  ESTRADA   
É  O  ATO  NATURAL  DE  QUEM  PAROU  NO  ACOSTAMENTO. 

 
Questionologia. Você sabe receber de volta, com satisfação, a companheira ou o compa-

nheiro afastado? Você colabora sinceramente no reajuste intergrupal do retomador de tarefa? 
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